Χατζηδάκης: Θα καλύψουμε το
χαμένο έδαφος στην ενεργειακή
αξιοποίηση των απορριμμάτων
Επίσκεψη σε μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων στο
Carrieres -sous-Poissy, που
Παρισιού, πραγματοποίησε χθες

βρίσκεται βορειοδυτικά του
ο Υπουργός Περιβάλλοντος και

Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης.
Η εν λόγω μονάδα αποτελεί μία σύμπραξη της γαλλικής εταιρείας
Suez με τις τοπικές κοινότητες. Ο Έλληνας ΥΠΕΝ έδωσε το στίγμα
για αποφασιστικά βήματα στην ανάπτυξη ανάλογων υποδομών και
στη χώρα μας αναφέροντας χαρακτηριστικά με ανάρτησή του στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι στην περιοχή που επισκέφθηκε
«και οι μεν και οι δε είναι περήφανοι για την παραγωγή
ενέργειας από σκουπίδια.» Πρόσθεσε ότι στη Γαλλία υπάρχουν 140
τέτοιες μονάδες σχολιάζοντας ότι «στην Ελλάδα είμαστε πολύ
πίσω. Άσε που ορισμένοι το αντιμετωπίζουν με καχυποψία. Στο
υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας θα προχωρήσουμε γρήγορα
και αποφασιστικά για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος!».
Υπενθυμίζεται ότι ο κος Χατζηδάκης πραγματοποιεί διήμερη
επίσκεψη στη γαλλική πρωτεύουσα με αντικείμενο διμερείς
συναντήσεις με μια σειρά από διευθύνοντες συμβούλους και
υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη των μεγαλύτερων εταιρειών, που
δραστηριοποιούνται στους τομείς του περιβάλλοντος και της
ενέργειας.
Ο ΥΠΕΝ συνοδεύεται από τον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης
Αποβλήτων, ενώ εκτός της Suez, έχει προγραμματιστεί επίσκεψη
με την επίσης μεγάλη γαλλική εταιρεία στον τομέα διαχείρισης
απορριμμάτων, Veolia.
Είναι πάντως εμφανές ότι πλέον ξεκινά να διαμορφώνεται μία
συναίνεση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών τόσο σε πολιτικό
επίπεδο όσο και σε επίπεδο αγοράς για την καύση των

απορριμμάτων, σε ειδικά διαμορφωμένες μονάδες ή την
τσιμεντοβιομηχανία, για την οποία η διαδικασία αυτή φέρει
ειδική προστιθέμενη αξία, εφόσον το προϊόν της καύσης δύναται
να χρησιμοποιηθεί ως δευτερογενής πρώτη ύλη στην παραγωγή
τους.
Το θέμα της καύσης βέβαια εξακολουθεί να αποτελεί «ταμπού» για
την ελληνική κοινωνία, εφόσον αποτελεί μία τεχνολογία που
εμπνέει πολλές περιβαλλοντικές ανησυχίες, ακόμη και αν με την
επιστράτευση μιας τέτοιας λύσης, προωθούνται σημαντικά οι
ποσοτικοί στόχοι όσον αφορά την εκτροπή των απορριμμάτων από
την ταφή ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα για αξιοποίησή
της για την παραγωγή ενέργειας.
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καταδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να αρκούμαστε σε μία
μονόπλευρη δαιμονοποίηση καθώς η απαρέγκλιτη τήρηση των
περιβαλλοντικών όρων -που αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη
διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων αλλά και των κατοίκων
των όμορων περιοχών- διασφαλίζεται όχι μόνο η βιωσιμότητα της
παραπάνω πρακτικής αλλά δημιουργείται επιπλέον ωφέλεια για τις
τοπικές κοινωνίες .
Σύμφωνα με εξαγγελίες της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ, στην
επικείμενη αναθεώρηση του ΕΣΔΑ, το υφιστάμενο πλαίσιο θα
τροποποιηθεί, επιτρέποντας την ενεργειακή αξιοποίηση των
απορριμμάτων, η οποία θα αφορά αυστηρά το υπόλειμμα, ό,τι
δηλαδή «περισσεύει» μετά την ανακύκλωση.

